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Järvi-Espoon Eräpartiolaisten loppututkintovaatimukset
Järvi-Espoon Eräpartiolaisten ensimmäiset yhteiset loppututkintovaatimukset julkaistiin
keväällä 1990. 1994 julkaistiin Suomen Partiolaisten partio-ohjelman mukaiset
loppututkintovaatimukset, joita päivitettiin 1998. 2006-07 Järvi-Espoon Eräpartiolaiset laati
oman erähenkisen suoritusohjelman. 2007-08 loppututkintovaatimukset päivitettiin sen
mukaisiksi. Samoja vaatimuksia voidaan noudattaa yhtälailla myös ns. vanhaa
eräohjelmaa suoritettaessa.
Hauskoja suorituselämyksiä!
Järvi-Espoon Eräpartiolaisten loppututkintovaatimukset astuvat voimaan välittömästi ja
korvaavat 9.10.1998 julkaistut vaatimukset.
Loppututkintojen järjestämisestä annetaan erillinen ohje.
Espoossa 6. joulukuuta 2011
Järvi-Espoon Eräpartiolaiset ry - Koulutustoimikunta

1. Loppututkintojärjestelmä
Järvi-Espoon Eräpartiolaisten yhtenäisen loppututkintojärjestelmän tavoitteena on edistää
lippukunnissa toimivien vartioiden mielekästä ja monipuolista toimintaa. Riittävän haastava
ja hyvin toteutettu loppututkinto tarjoaa jokaiselle partiolaiselle mahdollisuuden testata
oppimiaan taitoja ja antaa johtajille palautetta koulutuksen onnistumisesta. Samalla
loppututkinnon on oltava siihen osallistuville iloinen tapahtuma – ei painostava ja pelättävä
koetilaisuus.
Loppututkinnossa arvostellaan ja mitataan aina suorittajien henkilökohtaisia tietoja ja
taitoja, ei keskinäistä paremmuusjärjestystä. Se ei siis ole mikään kilpailutilanne.
Onnistunut loppututkinto edellyttää huolellista valmistautumista niin suorittajilta kuin
järjestäjiltäkin. Tällä tavoin siitä tulee vaativanakin kaikille myönteinen, antoisa ja
opettavainen partiokokemus.
1.1 Järjestämisvastuu ja valvonta
Ryhmän lippukunnat vastaavat kukin vuorollaan loppututkintojen järjestämisestä.
Järjestämistehtävä kiertää tämän vihkosen lopussa olevan vuorolistan mukaisesti.
Loppututkinnon järjestäjänä ja johtajana toimii lippukuntansa nimeämä ja Järeän
koulutustoimikunnan hyväksymä partiolainen. III ja II luokan loppututkinnon johtajalta
edellytetään I luokan taitojen hallitsemista, I luokan tutkinnon johtaja on partiojohtaja tai
vastaavat tiedot ja taidot hallitseva partiolainen.
Loppututkinnon valvojana toimii järjestävän lippukunnan valitsema ja Järeän
koulutustoimikunnan tai koulutuspäällikön hyväksymä täysi-ikäinen partiojohtaja.
Loppututkinnon johtaja suunnittelee ja järjestää loppututkinnon näiden
loppututkintovaatimusten sekä valvojan ohjeiden mukaisesti. Valvojan tehtävänä on
varmistaa, että loppututkinto on turvallinen ja sopivan tasoinen kyseiseen luokkaan
nähden. Loppututkinnon johtaja käy tehtävä- ja reittisuunnitelmat läpi valvojan kanssa
viimeistään viikkoa ennen riihityksen alkua. Valvoja voi antaa järjestäjille ohjeita myös
loppututkinnon aikana.
1.2 Koulutustoimikunta
Järeän loppututkintoja ja niiden vaatimusten noudattamista ohjaa lippukuntaryhmän
koulutuspäällikön johtama koulutustoimikunta, jonka jäsenet nimittää korkein neuvosto.
Vaatimusten noudattamista tai loppututkintojen arvostelua koskevissa ongelmatilanteissa
on suorittajan tai tutkinnon johtajan käännyttävä koulutustoimikunnan puoleen.
Koulutustoimikunnan päätös on lopullinen. Jos koulutustoimikuntaa ei ole nimetty,
päätöksen tekee korkein neuvosto koulutuspäällikön esittelystä.
1.3 Muu ohjemateriaali
Näiden Järeän loppututkintovaatimusten lisäksi tietoa loppututkinnosta, siihen
osallistumisesta ja tutkinnon järjestämiseen liittyvistä seikoista saa esimerkiksi seuraavista
lähteistä:
 Järeän loppututkintojen järjestelyohje
 Järeän koulutustoimikunnan jäsenet
 Loppututkintoja aiemmin järjestäneet johtajat
 Vanhat loppututkintoraportit
 Järvi-Espoon Eräpartiolaisten julkaisut:
 Suorituskirja
 Vartionjohtajan käsikirja



Suomen Partiolaisten julkaisut:
 Vartiolaisen kirja
 Taitomerkkien suoritusvaatimukset
 Ikäkausijohtajien käsikirjat soveltuvilta osin
 Partiojohtajan käsikirja soveltuvilta osin
 SP:n Turvallisuusohjeet

2. Yleiset tutkintovaatimukset
Partio-ohjelman luokan suorittaminen muodostuu kahdesta osasta:
Luokkaan kuuluvat (suorituskirjan) suoritukset
Loppututkinto (riihitys ja raportti)
Loppututkintoon voi osallistua, kun luokan suoritukset on suoritettu. Lippukunta päättää
jäsentensä oikeudesta osallistua loppututkintoon ja vastaa siitä, että suorittajat ovat
asianmukaisesti valmistautuneet.
Hyväksytysti loppututkinnon suorittaneet saavat osallistua loppututkintoon uudestaan,
arvosanan korottamis- tai retkeilytarkoituksessa, vain siten, että myös muut riihitysvartion
jäsenet ovat läpäisseet jo aiemmin loppututkinnon.
Varsinainen loppututkinto koostuu maastossa suoritettavasta riihityksestä sekä II ja I
luokassa lisäksi raportista, jonka tekemiseen on aikaa yksi (1) kuukausi riihityksen
päättymisestä lukien.
2.1 Riihitys
Riihitys on loppututkinnon maasto-osuus, jossa testataan suorittajien taitoja käytännössä.
Riihitykseen sisältyy vaellusreitin ohella erilaisia tehtävärasteja sekä II ja I luokassa
tutkimuskohteita. Tarkemmat tiedot riihityksestä ja siihen liittyvistä tehtävistä ovat
luokkakohtaisissa vaatimuksissa.
2.2 Raportti
Raportti kuuluu osana II ja I luokan loppututkintoon. Se on laadittava yhden (1) kuukauden
kuluessa riihityksen päättymisestä lukien. Raportissa tulee olla riihitysvartion (2-3 henkilöä
luokasta riippuen) yhteisiä ja suorittajien henkilökohtaisia osia, jotka kootaan yhtenäiseksi
raportiksi. Raportti kertoo suorittajien näkemyksen loppututkinnosta ja sisältää aina
vähintään seuraavat asiat:
 Vaelluskronikka, joka antaa yleiskuvan riihityksen sujumisesta
 Varusteluettelo, arvioita varusteiden tarpeellisuudesta
 Tutkimusten esittely, tulokset sekä selvitys tutkimusten teosta
 Reittiä esittävä karttapiirros, josta ilmenevät myös tutkimuskohteet
 Matkalaskelma, jossa ainakin päivämatkojen pituus ja kesto
 Valo-, piirros- ym. kuvia tutkimuskohteista ja reitin varrelta
 Ruokalista sekä reseptit
 Kustannuslaskelma
 Omaa arviointia koko loppututkinnosta ja sen merkityksestä
2.3 Arvostelu
Loppututkinto mittaa suorittajien tietoja ja taitoja, ei keskinäistä paremmuusjärjestystä.
Maksimipistemäärä on aina 100. Tutkinnon läpäiseminen hyväksytysti edellyttää
suorittajalta vähintään 50 pistettä. Yksittäinen hylätty tehtävä ei aiheuta koko
loppututkinnon hylkäämistä. Hylätty loppututkinto on suoritettava uudelleen täydellisenä,
riihityksestä voidaan järjestää osauusinta, jos yksi merkittävän huonosti mennyt tehtävä
estää suorittajan läpipääsyn.

Tehtävien ja muiden loppututkinnon osien vaativuustaso on huomioitava pisteytystä ja sen
painotuksia suunniteltaessa. Valvojan tehtävänä on seurata arvostelun
oikeudenmukaisuutta ja sitä, että se on suoritettavana olevaan luokkaan nähden
mielekästä. Loppututkinnon tehtävistä laaditaan yksityiskohtaiset arvosteluperusteet.
Valvoja hyväksyy riihityksen pisteytyksen ennen sen alkua ja raportin pisteytyksen ennen
niiden palautusta.
Riihityksen ja raportin osuus maksimipistemäärästä:
 III luokka: Riihitys 100 pistettä, ei raporttia.
 II luokka: Riihitys 70 pistettä, raportti 30 pistettä.
 I luokka: Riihitys 60 pistettä, raportti 40 pistettä.
Riihityksen pisteisiin sisältyvät rasteilla suoritettavat tehtävät, yöpyminen, ruoka yms.
maastossa arvosteltavat kohteet.
Raportin pisteisiin sisältyvät tutkimuskohteet ja muut raporttiin vaaditut asiat. Kirjallisten
ansioiden ja edustavan ulkoasun osuus voi olla enimmillään 10 pistettä.
Riihityksestä ja mahdollisesta raportista pitää saada kummastakin vähintään 1/3 pisteistä.
Mikäli pistemäärä on tämän alle, loppututkinto on hylätty. Osauusinta on kuitenkin
tällöinkin mahdollinen, mikäli kokonaispisteet ovat vähintään 40.
Loppututkinnosta annetaan arvosana. Kaikista riihityksen tehtävistä esitetään suorittajille
palaute ja arvostelu riihityksen aikana. Tehtävien arvosteluperusteet ovat riihityksen
jälkeen julkisia.
Epäpartiomaisesta käytöksestä riihityksen aikana voi loppututkinnon valvoja vähentää
enintään 10 pistettä. Törkeä käyttäytyminen aiheuttaa koko loppututkinnon hylkäämisen.
Pistemäärät ja arvosanat:
Pistemäärä
Arvosana
100 – 75
KIITETTÄVÄ
74 – 50
HYVÄKSYTTY
49 – 40
OSAUUSINTA
49 – 0
HYLÄTTY
2.4 Tiedottaminen
Korkeinneuvosto päättää loppukokeen ajankohdasta viimeistään 3 kuukautta ennen
riihityksen alkua. Tiedote loppututkinnosta on toimitettava lippukunnanjohtajille,
koulutuspäällikölle ja ylijohtajalle, sekä tavalla tai toisella lippukuntien kolojen
ilmoitustaululle siten, että se on perillä viimeistään 6 viikkoa ennen riihityksen alkua.
Tiedotteesta tulee ilmetä seuraavat asiat: Loppututkinnon järjestäjä yhteystietoineen,
valvoja, yleinen kuvaus loppututkinnosta, ilmoittautumistapa ja -aika. Viimeinen
ilmoittautumispäivä loppututkintoon voi olla aikaisintaan 2 viikkoa ennen riihityksen alkua.
Loppututkinnon tuloksista tulee tiedottaa lippukunnanjohtajia ja ylijohtajaa viimeistään 6
viikkoa riihityksen loppumisesta huomioiden lippukuntien merkkienjakokäytännöt
(esimerkiksi itsenäisyyspäivä).

3. III luokka
III luokan loppututkinnon riihitys on valoisan aikaan tehtävä partiotaitokilpailun kaltainen
päiväretki. Reitti on 5 - 8 km pitkä. Tutkinnon järjestäjän on huomiotava suorittajien
rutinoitumaton suunnistustaito. Reitin varrella on lähdön ja maalin lisäksi 4 - 8 miehitettyä
tehtävärastia. Suorittajat liikkuvat 2 - 3 hengen ryhmissä. III luokasta ei tehdä raporttia.
Pakolliset tehtävät:
 Pintahaavat ja hälytys








Suunnistus
Perussolmut: Merimies-, paalu- ja jalussolmu, sekä siansorkka
Kätevyys
Jokamiehenoikeudet
Oman lippukunnan tuntemus
Partioaate (lupaus, tunnus, ihanteet/laki) (aatetehtävä tulee olla suoritettavissa
yhtälailla ihanteita tai lakia noudattaen)

Muita mahdollisia tehtäviä:
 Heikot jäät
 Maamme, lippulaulu ja partiomarssi
 Ruoka
 Partiomerkit
 Liikunnallinen tehtävä

4. II luokka
II luokan loppututkinnon riihitys on yhden yön yli kestävä partiotaitokilpailun kaltainen
vaellus kävellen, hiihtäen, pyöräillen, meloen tai muulla partiomaisella tavalla. Suorittajat
liikkuvat 2 - 3 hengen ryhminä. Kävellen suoritettavan reitin pituus on noin 20 km,
liikkumistavasta riippuen matkaa voidaan pidentää. Reitin on oltava rankahko, mutta
maaston on oltava suorittajille tuttua (Nuuksio). Reitin varrella on noin 6 tehtävärastia.
Mikäli reitti on suunnistuksellisesti helppo, on suoritukseen sisällytettävä erillinen
vaativampi suunnistustehtävä. Yöpyminen tapahtuu erähenkisesti avotulimajoitteella.
Riihitykseen sisältyy useampia tehtävärasteja, tarkastuspisteitä ja kaksi (2)
tutkimuskohdetta. Järjestäjien on annettava suorittajille selkeät ohjeet tutkimusten teosta.
II luokasta tehdään raportti, joka esitetään tutkinnon järjestäjien tarkastettavaksi
viimeistään kuukauden kuluttua riihityksen päättymisestä.
Pakolliset tehtävät:
• Erähenkinen majoittuminen (avotulimajoite)
• Käytännön ensiapu: 3 K, lastoitus, verenvuoto, palovamma, paleltuma tai kylkiasento
• Suunnistus
• Tulenteko
• Ruuanlaitto
• Pukki- ja/tai ristiköytös sekä köyden vyyhtiminen
• Suomen lippu
• Arviointi
• Tutkimukset, 2 kpl
Muita mahdollisia tehtäviä:
• Palvelutehtävä
• Nuuksion tavallisimmat kasvit ja eläimet
• Järeä, EPT, PäPa, SP -tuntemus
• Köyden päättely
• Partioaate (aatetehtävä tulee olla suoritettavissa yhtälailla ihanteita tai lakia
noudattaen)
• Käyttökelpoisen esineen valmistus
• Paikkaaminen ja parsiminen

5. I luokka
I luokan loppututkinnon riihitys on kahden yön yli kestävä vaellus talvella hiihtäen tai kelin
pakottaessa kävellen. Suorittajat liikkuvat ensisijaisesti kahden (2) hengen ryhminä. Jos
lippukunnasta lähtee pariton määrä suorittajia, voidaan valvojan päätöksellä hyväksyä
myös kolmen hengen ryhmät. Hiihtäen tai kävellen suoritettavan reitin pituus on noin 40
km, keliolosuhteista riippuen matkaa voidaan pidentää tai lyhentää. Maaston on oltava
suorittajille vieras (ei Nuuksio). Matkat riihitysmaastoon ja sieltä pois tehdään julkisilla
kulkuneuvoilla. Yöpyminen tapahtuu erähenkisesti avotulimajoitteella. Mahdollisuuksien
mukaan riihityksen ensimmäisenä yönä vaellusryhmät majoittuvat eri paikoissa ja toisena
yönä yhteisillä tulilla, jolloin on mahdollisuus keskusteluun partioaatteesta.
Riihitykseen sisältyy noin viisi (5) tehtävärastia. Tutkimusosuus koostuu yhdestä (1)
laajasta tutkimuskohteesta, joka vaatii selvitystyötä ennen tai jälkeen riihityksen, sekä
yhdestä (1) maastotutkimuksesta (lampi, järvi, joki tms.). Järjestäjien on annettava
suorittajille selkeät ohjeet tutkimusten teosta.
I luokan loppututkintoraportin on oltava ulkoasultaan siisti ja sisällöltään asiallinen. Se
esitetään tutkinnon järjestäjien tarkastettavaksi viimeistään kuukauden kuluttua riihityksen
päättymisestä.
Pakolliset tehtävät:
• Erähenkinen majoittuminen (avotulimajoite)
• Ensiapu: EA1:n sisällöstä
• Vaativa suunnistustehtävä
• Vaativa ruokatehtävä
• Kätevyys: Lohenpyrstö- tai tappiliitos
• Koordinaatit
• Tulenteko
• Karttaluonnos
• Partioaate (aatetehtävä tulee olla suoritettavissa yhtälailla ihanteita tai lakia
noudattaen)
• SP:n Turvallisuusohjeet
• Tutkimukset, 2 kpl
Muita mahdollisia tehtäviä:
• Palvelutehtävä
• Silmäpujos
• Hätäpaarit
• Jäistä pelastaminen
• Polttopuiden hakeminen maastosta
• Köytökset
• Partiohistoria
• Ravinnoksi kelpaavat luonnon antimet

6. Järjestelyvuorot
Lippukuntien järjestelyvastuuvuorot v. 2011-2027
SYKSY - KEVÄT PEIKKARI
1.LK
2.LK
3.LK
2011
- 2012
KKp
Kar-Ka
PitVa
ViPe
2012
- 2013
ViPe
PitVa
Kar-Ka
KKp
2013
- 2014
PitVa
Vipe
KKp
Kar-Ka
2014
- 2015
Kar-Ka
KKp
ViPe
PitVa
2015
- 2016
KKp
Kar-Ka
PitVa
ViPe
2016
- 2017
ViPe
PitVa
Kar-Ka
KKp
2017
- 2018
PitVa
Vipe
KKp
Kar-Ka
2018
- 2019
Kar-Ka
KKp
ViPe
PitVa
2019
- 2020
KKp
Kar-Ka
PitVa
ViPe
2020
- 2021
ViPe
PitVa
Kar-Ka
KKp
2021
- 2022
PitVa
Vipe
KKp
Kar-Ka
2022
- 2023
Kar-Ka
KKp
ViPe
PitVa
2023
- 2024
KKp
Kar-Ka
PitVa
ViPe
2024
- 2025
ViPe
PitVa
Kar-Ka
KKp
2025
- 2026
PitVa
Vipe
KKp
Kar-Ka
2026
- 2027
Kar-Ka
KKp
ViPe
PitVa
2027
- 2028
KKp
Kar-Ka
PitVa
ViPe
Järjestelyvastuu tarkoittaa kyseisen tapahtuman järjestämistä kaudella syksy –xx - kevät –
xy. Eli Peikkari ja 1.lk:n loppututkinto järjestetään vain keväällä ja 2.lk:n ja 3.lk:n
loppututkinnot sekä syksyllä että keväällä.

